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De ce trebuie să mă vaccinez împotriva coronavirusului? 

Pentru că serveşte protecţiei sănătăţii dvs. Şi protecţiei semenilor dvs. Coronavirusul 

SARS-CoV-2 are din păcate prea des efect letal, mai ales în generaţia Peste-80. 

 

Care este scopul vaccinului pentru coronavirus? 

În prezent nu există medicamente suficient de eficiente pentru tratamentul bolii 

COVID-19. Vaccinurile care se află în procedură de aprobare sunt prima şansă 

adevărată ca această boală infecţioasă să fie controlată din punct de vedere medical. 

Vaccinul are rolul de a garanta că se vor infecta mai puţin oameni şi că în acest fel 

vor exista mai puţine evoluţii grave ale bolii. Numai în acest fel vom reuşi să ne 

întoarcem treptat la o viaţă normală. 

  

Este obligatoriu să mă vaccinez? 

Nu. Vaccinul este voluntar. 

 

Mă costă să mă vaccinez? 

Nu, pentru cetăţeni vaccinul va fi gratuit, indiferent dacă au statut de asigurat sau nu. 

Costurile pentru vaccin vor fi acoperite de federaţie. În plus, landurile şi federaţia vor 

împărţi între ele costurile pentru crearea şi funcţionarea centrelor de vaccinare. 

 

Când începe campania de vaccinare în Renania de Nord-Westfalia? 

Imediat ce un vaccin este aprobat, dozele de vaccin disponibile vor fi împărţite 

statelor membre ale UE. Guvernul Federal va împărţi apoi dozele de vaccin 

landurilor, în funcţie de numărul populaţiei. Centrele de vaccinare din Renania de 

Nord-Westfalia vor fi gata de deschidere la timp şi vor începe imediat activitatea. 

 

Cine va fi vaccinat primul – şi de ce? 

Este important ca mai întâi să fie vaccinate persoanele cu vârste începând de la 80 

de ani şi rezidenţii căminelor de bătrâni. Aceştia sunt deosebit de periclitaţi de virusul 

SARS-CoV-2, întrucât la această categorie de persoane boala are adesea o evoluţie 

gravă, iar pericolul de deces este cel mai mare în rândul acestei categorii. 

 

Acestora li se adaugă personalul din instituţiile medicale şi de îngrijire – din serviciile 

de urgenţă şi unităţile de terapie intensivă ale spitalelor, precum şi din serviciile de 

îngrijire a bătrânilor, ambulante şi staţionare. 

 

Deciziile vor urma recomandările „Comisiei Permanente de Vaccinare“ (STIKO) a 

Guvernului Federal. STIKO funcţionează pe lângă Institutul Robert Koch şi dezvoltă 

împreună cu Consiliul Etic şi Leopoldina recomandările de vaccinare pentru 

Germania. STIKO va ţine seama nu doar de beneficiul pentru persoana individuală 

vaccinată, ci şi pentru întreaga populaţie. 

 

 

 



FAQ / STK  
Versiunea 11.12.2020 

Chiar este posibil ca aşa de multe persoane să fie vaccinate în scurt timp?  

Da, un bun exemplu în acest sens îl reprezintă vaccinările anuale împotriva gripei. 

 

 

În ceea ce priveşte vaccinul pentru coronavirus, cel mai important este să fie 

vaccinate persoanele în vârstă şi în mod special persoanele care fac parte din 

categoriile de risc. În acest scop, pe lângă construirea de centre de vaccinare, se vor 

mobiliza şi echipe de vaccinare mobile, care vor veni, de exemplu, în centrele pentru 

persoane în vârstă, cu scopul de a vaccina grupele de persoane vizate (rezistenţi şi 

personal) la faţa locului. Aceste echipe de vaccinare vor fi coordinate de centrele de 

vaccinare locale. 

 

Personalul din spitale poate fi vaccinat de către doctoriţele şi doctorii spitalului 

respectiv. 

 

Este suficientă o singură doză de vaccin?  

Nu, vaccinul de protecţie împotriva coronavirusului trebuie efectuat de două ori, la 

interval de câteva săptămâni. Altminteri nu este eficient. 

 

De ce vor exista centre de vaccinare? 

Centrele de vaccinare pot garanta o desfăşurare organizatorică bună şi pot lua 

măsuri pentru ca vaccinurile pentru COVID-19 să fie corect depozitate şi utilizate. 

Anumite vaccinuri trebuie depozitate de exemplu la temperaturi deosebit de scăzute 

– până la minus 70 de grade. 

 

La aceasta se adaugă faptul că în centrele de vaccinare, în care se vaccinează sute 

de oameni în fiecare zi, se fac livrări de vaccin în cantităţi mari – înainte de a expira. 

Conform cunoştinţelor deţinute până acum, termenul de garanţie al acestora este 

foarte limitat. 

 

O listă a centrelor de vaccinare din Renania de Nord-Westfalia găsiţi aici 

https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw  

 

În ce intervale orare vor fi deschise centrele? 

Centrele de vaccinare urmează să fie deschise şapte zile pe săptămână, între orele 8 

– 20. În faza de început se pot stabili şi alte intervale orare, în funcţie de cantitatea 

de vaccinuri disponibilă. 

 

Cum se vor face programările? 

Se intenţionează ca pentru programările la vaccinarea anti-coronavirus să se 

utilizeze peste tot la nivel federal numărul de telefon 116 117. În plus va exista o 

pagină de Internet şi o aplicaţie pentru smartphone-uri, prin intermediul cărora va fi 

posibilă efectuarea unei programări. În Renania de Nord-Westfalia, această sarcină-

mamut va fi preluată de asociaţiile medicilor care au contract cu Casa. 

https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
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Pot să mă programez deja de pe acum? 

Nu, programarea va fi posibilă abia după ce centrele de vaccinare au la dispoziţie 

vaccinul. 

 

Când mă pot vaccina? 

Acest lucru depinde foarte mult de vârsta şi profesia dvs. Mai întâi urmează să fie 

vaccinate persoanele deosebit de periclitate de coronavirusul SARS-CoV-2, apoi 

treptat toate celelalte grupe de persoane. Ordinea va fi stabilită de „Comisia 

Permanentă de Vaccinare“ de pe lângă Institutul Robert Koch. 

 

Grupele profesionale din aşa-zisa „infrastructură critică“ pot conta că vor fi 

vaccinate cât mai repede? 

Da, persoanele şi grupele profesionale din aşa-zisa „infrastructură critică“ – de 

exemplu Poliţia şi Pompierii – reprezintă baza funcţionării vieţii publice şi a statului. 

Din acest motiv vor fi vaccinate prioritar. Totuşi înaintea acestora vor fi vaccinate 

grupele de populaţie deosebit de periclitate, cum sunt persoanele cu vârste înaintate. 

    

Vaccinul chiar poate fi depozitat şi răcit suficient? 

Chestiunile logistice sunt dificile, dar se pot rezolva. Vaccinul poate fi ţinut doar puţin 

timp la temperatura camerei, dar centrele de vaccinare vor fi dotate cu sistemele de 

răcire necesare. 

 

Pot să mă ofer voluntar pentru sprijinirea unui centru de vaccinare? 

Voluntarii sunt bineveniţi şi în centrele de vaccinare. Acolo pot ajuta ca personal 

medical prin intermediul asociaţiilor medicilor care au contract cu Casa sau pot 

contribui la organizarea vaccinărilor în centrul de vaccinare. Persoanele interesate să 

fie intermediate, ca voluntari, către un centru de vaccinare sunt rugate să se 

înregistreze pe site-ul www.freiwilligenregister-nrw.de. Acolo sunt postate şi alte 

informaţii. 

 

Cât timp va trebui să mai port masca? 

E greu de spus în momentul actual. Masca serveşte propriei protecţii, dar şi protejării 

semenilor. Imediat ce va fi disponibil un număr suficient de doze de vaccin, şi viaţa 

publică va putea reveni treptat la normalitate. 

 

Când va fi învins coronavirusul SARS-CoV-2? 

Coronavirusul va mai continua să ne decidă viaţa pentru un timp. Abia după ce va fi 

disponibil un număr suficient de doze de vaccin şi multe persoane se vor vaccina 

împotriva virusului, aşa numita „imunitate de turmă“ va garanta că vom putea trăi cu 

acest virus exact cum o facem şi cu celelalte afecţiuni virale. 

 

 

 

http://www.freiwilligenregister-nrw.de/
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Unde mă pot informa telefonic? 

Pentru informaţii despre pandemia de coronavirus şi vaccinul care urmează să se 

facă, aveţi la dispoziţie Corona-Service-Telefon, un serviciu al Guvernului Regional: 

0211 / 9119-1001 

Luni–vineri, 8–20 

Sâmbătă şi duminică, 10–18 

E-mail: corona@nrw.de 

 

 


